
          

Overskrift 9,4  
fortsætter 18,1  

Tekst indrykket  
venstre/højre 1 cm. 
lederen 12 pkt. 

Bundrude 19,5 cm 

49. årgang  1. Okt. 
Nr. 10  2011 

Dit Valg 

Livet er fuldt af muligheder og efterfølgende valg 
for den enkelte. Et demokratisk styre som vores 
giver også mange muligheder for samfundets funk-
tion efter et forudgående valg. Det som vi lige har 
oplevet.  

Mange kandidater stiller op for valg af idealistiske 
grunde, fordi de synes ting skal gøres bedre eller 
bevares. Ingen gør det for bevidst at gøre Danmark 
ringere stillet, men med andre midler og ad andre 
veje. Hvem vil have mindre velfærd, hvem vil 
bevare det som nu, hvem vil have mere?  

Kvinder fik valgret i 1908 til lokalvalg og til folke-
ting i 1915 altså for 100 år siden, og nu er de gået 

rigtig godt ind i folkestyret - på tide vil nogen sige.  

Tænk de mange lande, hvor det ikke lader sig gøre. 

Fortsætter …

   SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK – VESTVOLD GILDET



Leder fortsat: 

Valget er overstået, og som vi stemmeberettigede har bestemt - og det 
må vi rette os efter og se frem til et regeringsgrundlag og en 
ministerfordeling.  En uskreven lov siger - lad os se på sagen om 100 

dage. 

Især har 3 kvinder markeret sig, de to som stemmevindere og den ene 

som stemmetaber og trods det kandidat som statsminister. 

Sulten på Afrikas horn er en katastrofe, jordskælv i Japan er en 

katastrofe, begge er ikke menneske skabte. 

Det er en ulykke at flere europæiske lande har dårlig økonomi og høj 
arbejdsløshed, det er en ulykke, da den norske Anders Breivik begår 
massemord på uskyldige unge samlet til et politisk møde på Utøya, 

Begge situationer er menneskeskabte.  Alvorlige sager alle sammen. 

Valgresultater kan ses som en katastrofe, kan ses som en ulykke - kan 
også ses som en lykke, ses som en ønsketænkning. Men det hele 

afhænger i virkeligheden af, hvilket øje man ser med det hele med. 

Du - som Gildebror - kan være med til at skabe de rette rammer for et 
godt liv for dine nærmeste og dig selv ved det rette valg. 

Helge, gr.6 

                              

Hugo’s mor fylder  
80 år d. 22. okt. 

Hun hedder Birgitte Hansen  
og - hun laver aldrig vrøvl
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Så er lopperne fri igen 
Er der nogen af jer, der har lyst til at være med til at sælge lopper d. 
9.oktober i Rødovrecentret?  Vi starter ved 7.30-8.00 tiden, og bliver 

ved til vi har pakket sammen efter at markedet er lukket. 

Giv mig besked om, hvor meget 

tid I kan give. 

Jeg bliver glad for det, I nu kan. 

Mange ”loppede”hilsner. 

               Loppemor Bodil. 

Email.  bodille@email.dk

Tlf. 38 60 97 82 / 27 38 51 49 

  

Eget Stade - EgetStade -  EgetStade - EgetStade - EgetStade -

Vores eget stade fik ved sidste loppemarked næsten fordoblet ind-
tægten. Årsagen var bl.a., at alle gildebrødre afleverede mindst én god 
ting til salg i eget stade.  

Det viste sig altså at være en god idé, og aktivitetslauget foreslår, at vi 
gør det samme denne gang til glæde for de gildebrødre, der den 9. 
oktober står for salget i eget stade. For dem er det opmuntrende, at der 
er nye ting på salgsbordet.  

På glædeligt gensyn 9. oktober! 

Jytte M. 

3 



Mix møde 

Tirsdag d. 18. oktober 2011 kl. 19.00 

 Gruppe 
A 

Gruppe 
B 

Gruppe 
C 

Gruppe 
D 

Gruppe 
E 

Vært Bodil Arne Karen Birthe A. Birthe S.

 Jens Else Ane Inger Annie 

 Jytte W. Sine Ulla Anette Knud 

 Bjarne Niels Kurt Tove Jytte U. 

 Jytte M. Verner Margit Flemming Peter 

 Jørgen Lone Vibeke Finn Ruth 

 Bente Mette Leo Birgitte Svend 

 Preben Helge   Lilli 

Aftenens emne er: 

Klimaændringer – hvad sker der?

Teorien om en fremtidig global opvarmning opstod på et tidspunkt, 
hvor menneskeheden knapt var begyndt at tilføre CO2 til atmosfæren i 
nævneværdig mængde. I 1868 identificerede en forsker ved navn John 
Tyndall ved hjælp af eksperimenter, at kuldioxid - CO2 - var med til at 
regulere temperaturen på jorden. Han mente, ganske korrekt, at CO2

var en drivhusgas. (Fra Politikens rejsebog: Turen går til de varme 

lande). 

Er det den globale opvarmning, der er skyld i tørke, heftige nedbørs-

mængder og oversvømmelser? 

Kan vi som enkeltpersoner nedbringe CO2 ved f.eks. bedre affalds-

sortering, ændrede opvarmningsformer m.m.? 

Er det bedre for klimaet og den globale opvarmning at tage bilen ud til 
det lokale gårdsalg end at købe supermarkedsvarer, der er transporteret 

den halve klode rundt? 

Dette og meget mere får vi måske svar på ved mix-mødet. 

God fornøjelse. 

På gildeledelsens vegne 

Jytte W. 
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KulturLauget kalder - igen

Onsdag d. 26. okt.  
Tager vi på næste tur. 

Turen går til et sted, hvor du har været for mange år siden - eller måske 

aldrig før.    Thorvaldsens Museum
Her mødes vi kl. 14 ved hoved-
indgangen - der er gratis indgang om 
onsdagen og linje 15 kører lige til 
døren. 
Vi skal opleve Thorvaldsens store 
produktion af verdenskendte statuer 
og skulpturer, og vi skal sidde en 
stund i Thorvaldsens private bolig. 

Efter rundvisningen samles vi nede i 
den store sal til hyggeligt samvær, og 

hvor der kan købes kaffe og kage. 
Tilmelding senest 
d. 20. okt. Til Verner 
på tlf.   
36 75 10 11   eller    
40 25 99 88 
På gensyn  
KulturLauget 
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Roskilde - Hedebo 
Distriktsgilde    

  

Indbyder til

FellowshipFellowshipFellowshipFellowship----day 2011day 2011day 2011day 2011    
Lørdag d. 29. Oktober 

Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

Verdens jamboree i Sverige 

Louise fra DDS fortæller om planlægning, opbygning, afvikling og 
nedlukning af lejren i Skåne 

Vi mødes på Rødovregård  kl. 12.00 – ca. kl. 15.30 

Til spisning, foredrag, hyggeligt samvær, 

 og vi slutter dagen med gildehal. 

Pris kr. 75,00  excl.. Drikkevarer. 

Bindende tilmelding med navn senest 17. Oktober til  GIM i dit gilde  

eller 

Helge Andersen 4345 7076  

ingeoghelge.andersen@gmail.com 

6 



NovemberMøde torsdag den 3. nov. kl. 19,00 

ViseAften med

visesanger Finn Malmklær. Finn vil hjælpe os med at motionere 
stemmebåndene. Vi skal synge nogle af de gamle viser og nogle af 

hans egne viser. 

Finn har tidligere været med i Visens Venner. 

Dette bliver en hyggelig aften med sang og et let 
traktement inkl. 1 øl eller vand - det vil være 

muligt at købe yderligere. 

Prisen for dette festlige arrangement er kr. 40.00 

Tilmelding senest 25. oktober til Tove eller Flemming på  

Tlf.  29 67 21 50  /  29 92 02 21 

På gruppe 4 vegne  
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             Roskilde – Hedebo Distriktsgilde 

DistriktsGildeHal med 
Ridderoptagelse 

Halfdan Nørgaard Mortensen,  

1. Gilde i Roskilde 

Tirsdag den 15. nov. 2011 

Østervangkirken i Glostrup 

Dommervangen 2,  2600 Glostrup

 Forhal kl. 19:00   Gildehal kl. 19:30 

Efter gildehallen vil der være et let traktement 

Prisen for dette arrangement er: 

 60,00 kr. pr. person. 

 Tilmelding til:  Elna Brauner Adamsen tlf.  43 45 18 43 eller 

        mail: bauneradamsen@post.tele.dk 

                                            

Sidste tilmeldingsfrist:   4. nov. 2011 
                            distriktsgildeledelsen 
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Gruppe 4 - Gruppemøde 12. og 13. sept. 

Efterårets første møde var henlagt til MØLLEHUSET i Dronning-
mølle. Verner, der var den heldige vinder af lodtrækningen den 8. 
marts om et gavekort med 1 uges ophold i BSS dejlige sommerhus i 
Dronningmølle mente, at hele gruppen skulle have fornøjelse af hans 
gevinst. I løbet af mandagen blev hele gruppen samlet til frokost med 

øl og snaps.  

Eftermiddagen gik med tur 
til stranden og senere kaffe 
med varm kringle, sang, 
diverse vittigheder og latter. 
Bjarne var indkøbschef og 
kok, og ved 19 tiden 
ventede der os et herligt 
middagsbord: menu: herlig 
suppe, kogt laks, kaffe og 
is, samt diverse vine. Så 
blev det tid til det seriøse – 

gruppemødet. 

Vi fik taget hul på mange 
ting, fandt vinterens sam-
taleemne i gruppen, 
“ILDSJÆLE” (fx Natte-
ravnene). Vort julemøde 
blev fastlagt, og emner til 
det kommende spejderløb 

blev drøftet. 

Der blev naturligvis også 
sunget, og det blev hen på 
de små timer, før alle var 

til køjs.  

Tirsdagen gik med oprydning og en tur til vandet.Vi sluttede med en 
solid frokost, før vi sagde farvel til hinanden med mindet om en rigtig 

god tur.              Finn 
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Fødselsdagsfesten 
Den 5. september fejrede Vestvoldgildet sin 48 års fødselsdag 
med sin sædvanlige "milde given gaver fest" på Rødovregård. Til 
denne festlige aften var der ca. 100 glade gæster og gildebrødre, og der 

blev budt på buffet og gode drikkevarer.  

Efter velkomstord og 
sangen "Septembers him-
mel er så blå" samt fest-
talen af Ole Olsen fra 
Islev Sogn, underholdt de 
små søde pigespejdere fra 

KFUK Islev. 

Derefter gik vi til bordets 
glæder, og der var en 
livlig konversation ved 

bordene. 

Efter vi havde spist, var det tid til at Gildebroder Kurt Lundsteen 
uddelte gaver. Der var til Brøndbyvester Sogns Menighedspleje og 
Støtteforening. Islev og Nygårds Sogns Menighedsplejer, Narkolauget, 
Dansk Blindesamfund, brystopererede kvinder, Gambia og Østeuropa 
projektet, Spejderhistorisk Arkiv i Tåstrup, Hjælp til Handicap lejr i 
Thy, Projektet Drop ud, samt støtte til internationalt spejderarbejde i 

Østeuropa. 

Derefter kom Bjarne, 
formand for spejderlauget, 
til mikrofonen for at uddele 
endnu flere gaver, denne 
gang til spejdere. De grønne 
pigespejdere i Islev fik telt, 
solsejl, campingskab m. m. 
Andre spejdere fik gode 
opbevaringskasser og pro-
jektor. De grønne pige-
spejdere i Rødovre fik også 
kasser, snobrødsspyd og 

sangbøger. 
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Vestvoldgildet får råd til denne gaveregn ved at afholde de to årlige 

loppemarkeder i Rødovre Centrum. Her kan Gildet låne Centret og 

udleje stader, og på den måde tjene penge til humanitære formål og til 

hjælp til spejderarbejdet. -  Næste loppemarked finder sted i Rødovre 
Centrum søndag den 9. oktober 2011. Efter endnu et par sange, 

afsluttede Gildemester Bodil fødselsdagsfesten, og takkede for et godt 

fremmøde. 

Festlauget fik også tak for et fint arrangement og det var tid til opbrud 

efter en rigtig god aften for os alle sammen.   -   Arne S. Madsen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TAK,  En stor tak til alle der glædede mig på min 

Syv ti fem års fødselsdag. 
Dagen blev holdt i Svallerup med familien 

En dejlig dag med sol og høj himmel.            Tove

11 



Gruppe 2 - Gruppetur til Trekroner Søfort 30. aug.

  
Tirsdag den 30/8 afholdt vi vores årlige gruppetur, som i år gik til 
Trekroner Søfort i Københavns havn. Vi mødtes ved Mindeankeret i 
Nyhavn, vi var der alle otte i gruppen. Da vi havde købt billetter, fik vi 
at vide, at på grund af højvande kunne båden ikke komme helt ind til 
Mindeankeret, idet der var en bro, som båden ikke kunne komme 
under, så vi måtte gå til fods ud til enden af Nyhavnskajen og stige på 
båden der.  

Efter en ca. 20 minutters sejltur med forskel-
lige stop undervejs, ankom vi til Trekroner. Vi 
fandt os en plads med nogenlunde læ, og gik 
gang med at spise vore medbragte madpakker 
og fik noget kaffe og te.  
Da vi havde spist, gik vi gang med at udforske 
fortet. Der var interessante ting at se. Bl.a. var 
der en film om slaget på Reden, d. 2. april 
1801. Kl. 15.30 tog vi båden tilbage til 
Nyhavn, og denne gang var vandet faldet, så 
vi kunne passere broen og komme helt ind til 
Mindeankeret.  
Undervejs til Nyhavn, fik vi en regnbyge, men 
heldigvis havde besætningen på båden nogle 
lette plastic regnslag, som de delte ud til os, så 
vi ikke blev så våde. Fra Nyhavn tog vi alle 
hjem til vore respektive hjem. 

Turen var arrangeret af undertegnede. 
Med venlig gildehilsen - Peter
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Gruppe 5. - møde den 13.09

Vi mødte hos Jørgen kl. 18. Vi fik dejlig forloren skildpadde. 

Desværre var vi ikke fuldtallige, vi manglede Ruth og Svend. Det var 

trist, vi må håbe, at deres situation vil bedres. 

Vi drøftede de emner, Jørgen havde fra gildet, derefter gik vi over til 

vinterens emne, der i år hedder. Mit Yndlingsemne. 

Jørgens emne er: Sangen og musikken. 

Jørgen fortalte meget medrivende 
om, hvordan han altid har været 
meget optaget af sang, har mod-
taget undervisning og har sunget i 
kor både i Radiokoret og på Det 

kongelige Teater. 

Vi hørte” I Danmark er jeg født” 
af H.C.Andersen, sunget af Flem-
ming Enevoldsen. ”En stor buket 
af skønne blomster” med Poul 
Bundgaard. Vi så og hørte et 
udsnit af operaen ”La Traviata”, 
ligeledes kineseren Lang-Lang 
spille Klaver sonate no.23 F. moll 

af Ludvig von Bethoven. 

Vi sluttede aftenen med sang og musik med Mahler Symfoni no. 3. 

Tak til Jørgen for en lærerig og hyggelig aften. Næste møde hos Lone, 

den 15. nov. Kl. 18.    Referent Birthe. 

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, 
der har jeg rod, derfra min verden går. 
Du danske sprog, du er min moders stemme, 
så sødt velsignet du mit hjerte når. 
Du danske, friske strand, 
hvor oldtids kæmpegrave 
stå mellem æblegård og humlehave. 
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland! 
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Gruppe 6 - gruppemøde d. 12.09 hos Vibeke 

Vi startede sæsonens gruppemøder hos Vibeke, hvor Vibeke, havde valgt 
sangen: ”Jylland mellem tvende have” af H.C.Andersen, et valg truffet med 
baggrund i Vibekes gode valg af aftenens forfatter: H.C.Andersen. 

Gruppens emne dette år er nemlig: Afdøde eller nulevende danske forfattere. 

Vibeke fortalte levende om H.C.Andersen: 

Blev født 2. april 1805, Hjørnehuset, Hans Jensens Stræde 43, 
Odense, en del af det nuværende museum (H.C. Andersens 
Hus). Det var fattige kår og faderen dør 1816. Flytter i 1819 til 
København, hjulpet af oberst Guldberg og bogtrykker Iversen, 
men havde selv sparet noget op. 

Skriver i 1820 skuespil og er første gang statist på det Kgl. Teater. I 1826 
flytter han til Helsingør sammen med Meisling - Rektor ved Latinskolen. I 
1827 Flytter til København. 1828 Student. 1829 Filosofikum. 1831 rejser til 
Tyskland. 1833-34 Rejser til Frankrig, Svejts, Tyskland, Østrig og Italien. 
Samme år dør moderen. I 1835 udgives de første eventyr. 1840-41 Rejser til 
Rom, Athen, Konstatinobel og Wien. Fra 1843-1873 Foretages mange rejser 
nogle langvarige, til: Tyskland, Østrig, Italien, Frankrig, Svejts, England, 
Sverige, Spanien, Nord Afrika og Holland. I 1851 Professor. 1855 udgives 
”Mit livs eventyr”. 1867 Æresborger i Odense. I 1872 udgives de sidste 
eventyr. 1874 udnævnt til Konferensråd. Dør 4. august 1875, er begravet på 
Assistens Kirkegård. I 2004 kåret til ”Alle tiders dansker” I 2005 var der en 
stor fejring af 200 året for H.C.Andersens fødsel. 

H.C.A Besøgte mange rige og berømte mennesker i København og på slotte 
og herregårde i hele landet, han boede de sidste år to steder i Nyhavn. Han 
var meget bekymret for fattigdom, havde dog 6 millioner kr. da han døde. 

Værker: 156 eventyr og historier, der er oversat til mere end 100 forskellige 
sprog. Han skrev også sange: Hist hvor vejen…, Hvor skoven, dog…, I 
Danmark er jeg…., Jylland mellem… .Og papirklip. Der er ofte 2 lag i 
eventyrene. Børn forstår det ene, voksne det andet. H.C.Andersen er i dag 
berømt i hele verden. 

Citat fra H.C.A:” Man bør bøje sig i støvet for Kamilleblomsten”. 

Vi aftenen med sangen: ”Så kom den tid vi længtes mod” 

Endnu en god gruppeaften. Gr.6 ses næste gang d. 7. nov. hos 
mig. 

Velkommen til efteråret - Bente
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Oversigt over kommende arrangementer:

Tirs.  04. okt.  Oktobergildehal 
Søn.  09. okt. Loppemarked 
Tirs. 18. okt. Mixmøde 
Lør. 29. okt. Fellowship-day 

Tors. 03. nov. Novembermøde 
Søn.  27. nov. Kirketur 

xxx. xx. dec. Fredslys 

Lør. 07. jan.  Nytårsgildehal 

Lør 11. feb. Forårsfest 

Annette Bredekjær  
har fået ny mail adresse:  

skrappe@broendbybredbaand.dk. 
  

Materiale til Nov-nummeret af Voldstafetten 

skal være redaktøren i hænde aller senest den 20. okt. kl. 18 

Lederen i Nov-nummeret skrives venligst af gruppe 1

Materialer sendes til redaktøren Leo Hansen helst i elektronisk form og  
meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89  

Hjemmeside:    www.vestvold.dk

Gildemester: Bodil Kæmpegaard  Islevhusvej 82A 2700 Brønshøj 38 60 97 82 

Gildekansler: Jytte Wichmann Mørkhøjvej 132 st. C 2730 Herlev 48 41 25 96 

Gildeskatm.: Birthe Sander Grønnemarksvej 19 2605 Brøndby 43 96 69 80 

Redaktør: Leo Hansen Hyldeager 16 2605 Brøndby 36 75 18 89 
Færdiggørelse Karen Jensen Rødovre Parkvej 303

1 
2610 Rødovre 36 70 42 26 
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